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VEGETACIÓ

codis:

existent eliminat
existent
nou arbrat

tipus d’arbrat:

Phoenix dactylifera
Jacaranda mimosifolia
Melia azedarach
arbrat singular

L’arbrat reforça els diferents caràcters de l’espai públic:

• Alineació (Melia azedarach), acompanyant la continuïtat de les façanes.
• Agrupacions (Phoenix dactylifera), en espais representatius.                                                                                                              
• Elements singulars per espais més continguts.

El paviment i l’eliminació d’elements pertorbadors, facilitaran la lectura del 
paisatge urbà donant un entorn adequat a cada un dels elements patrimonials 
existents.

Utilitzem el paviment com a connexió amb la memòria del lloc, reutilitzant la 
llamborda existent en l’àmbit. Les antigues llambordes es mecanitzen deixant el 
tall net en la superfície.

PAVIMENTS

paviment Llotja                                                                    
(lloses similars als escalons existents)

paviment Mercat (adoquí recuperat)

paviment Sant Joan del Mercat                                   
(color similar a la façana)

• La dinàmica de l’aigua lligada al disseny formal de la proposta, és un dels 
principals arguments del projecte.

• Treballem amb l’aigua de l’espai públic, l’arqueologia i  problemes d’humitats 
fan desestimar la utilització de Sistemes de Drenatge Urbà Sostenible (SUDS) 
de manera intensiva.

• Tot i així les pluvials es recolliran i conduiran per mitjà de SUDS que finalment 
les abocaran a la xarxa existent.

A partir de l’estudi en detall de la topografia del lloc es defineixen:

• Els recorreguts principals de l’aigua que segueixen les línies força del terreny.
• La disposició dels elements de recollida i el disseny dels plans pavimentats.

L’aigua és un dels elements principals en la configuració del lloc, la 
traça del braç sec del riu Túria es pot llegir encara ara en la topografia 
i les traces urbanes, així com el pas de la séquia Rovella i el seu ramal 
Vall Vell. 

Pel trànsit rodat s’incorpora l’esquema de superilla a l’àmbit de 
treball, els recorreguts seran d’entrada i eixida sense creuar el barri, 
assegurant l’accés a tot el veïnat.

Es proposa un carril bici segregat que connecte l’anell ciclista amb 
l’àmbit del mercat tal com farà el transport públic.

TOPOGRAFIA

cota +2.00                                                                  

AIGUA
paviment drenant

rasa drenant principal

drenatge secundari

xarxa col·lectors existents

TRACES DEL AIGUA

1. Antic braç del riu Túria
2. Séquia Mare Rovella
3. Ramal de Rovella
4. Ramal de Vall Vell

MOBILITAT

Trànsit rodat
Carril bici

cota +0.00
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escala 1.750
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PROPOSTA TRANSVERSAL DES DE DIFERENTS DISCIPLINES I 
APROXIMACIONS AMB UN OBJECTIU ÚNIC: FER CIUTAT

ESPECIAL ATENCIÓ PER L’AIGUA I  TOPOGRAFIA, EN REFERÈNCIA 
A L’ANTIC BRAÇ DEL RIU, ELS CURSOS DE L’AIGUA I LES TRACES 
PROPOSADES SEGUEIXEN LES LÍNIES DE FORÇA DEL TERRENY. 

ENTENEM L’ESPAI DE CONFLUÈNCIES COM A OPORTUNITAT 
D’AUTORECONEIXEMENT CIUTADÀ AL VOLTANT D’UN EQUIPAMENT 
PLURAL COM ÉS EL MERCAT PÚBLIC.

Importe (€)

Actuacions prèvies 12.530,79 €
Enderroc de ferms i paviments urbans 107.080,01 €
Moviment de terres 39.419,88 €
Pavimentació 2.704.381,68 €
Condicionament aparcament 11.644,82 €
Instal·lacions urbanes 251.818,96 €
Jardineria 34.231,46 €
Sòl estructural 217.690,89 €
Equipament urbà 843.544,50 €
Gestió, control i seguretat i salut 293.597,00 €

4.515.940,00 €

13% Despeses generals 587.072,20 €
6% Benefici industrial 270.956,40 €

Suma 5.373.968,60 €

21% IVA 1.128.533,41 €

6.502.502,01 €

Resum per capítols pressupost

Pressupost Execució Material

Pressupost Execució Contrata
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PAVIMENT IMPERMEABLE AMB RASES DRENANTS DE PAVIMENT PERMEABLE

Regulació temperatura  

Segrest i emmagatzematge de 
carboni

Amortiguació del soroll

Moderació del vent

Captació de contaminants

Plaça Taula de Canvis
zona de jocs i estança

Plaça de la Comunió 
de Sant JoanP1 S4

E1 S1 E3

S1

S1 E3

E2

E4
S2

P3

E2

E3

P2 S3

E1

Efecte 
túnel 
de vent

Precipitacions

Infiltració
Evapotranspiració

Escocells vegetats

V2 V1V3

P2
Àrea d’interpretació 
Covetes de Sant Joan Àmbit falla del Mercat

Nova alineació Espai representatiu lliure d’obstacles, 
facilitant la lectura urbana

Arbrat existent
Radiació 
solar
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LLEGENDA CONSTRUCTIVA 

P1_Llamborda recuperada sobre solera de formigó
P2_Llamborda drenat sobre graveta d’assentament
P3_Xapa enrasada en formació d’escocells
P4_Paviment granític sobre solera de formigó

S1_Rasa drenant de graves amb tub drenant protegida 
per làmina geotèxtil

S2_Sòl estructural interconnectant escocells (graves 
d’arestes + partícules de terra vegetal + aire + 
aigua)

S3_Terra vegetal
S4_Sub base tot-ú
S5_Formació de pendents
S6_Impermeabilització
S7_Làmina drenant protegida per làmina geotèxtil
S8_Sub base de graves angulars o material geo-

cel·lular
S9_Fixació sistema radicular

E1_Canalització aigua potable
E2_Col·lector sanejament/ pluvials
E3_Canalització telecomunicacions
E4_Connexions Suds amb la xarxa existent de 

sanejament en pous
E5_Canalització enllumenat públic
E6_Canalització xarxa elèctrica

V1_Mèlia azedarach existent
V2_Mèlia azedarach de nova plantació
V3_Phoenix dactylifera de nova plantació

M1_Pèrgola cèl·lules fotovoltaiques
M2_Jardinera bancada

escala 1.500

ECOSISTEMA URBÀ

• Entenem l’espai públic com a part de l’ecosistema urbà; amb els seus cicles i dinàmiques que hem de 
conéixer per a incorporar-los al projecte.

• Ens trobem a un àmbit amb gran pressió d’ús, necessitat de superfícies pavimentades accessibles.
• Treballarem a tres nivells; arbrat, paviments drenants i sòls estructurals, per aconseguir un entorn 

ambientalment confortable i sostenible amb arbrat de qualitat i evapotranspiració del sòl.
• Mitjançant la utilització de sistemes de drenatge sostenible aconseguim una superfície lliure 

d’obstacles sense reixes ni embornals, contribuïm a reduir l’efecte de l’illa de calor i millorem la 
qualitat del sòl per a un arbrat de més qualitat. L’aigua que arriba al clavegueram estarà més neta i 
retardarem l’abocament a la xarxa general en els pics de les tormentes.

• El sistema de drenatge sostenible, vinculat als escocells de grans dimensions interconnectats amb sòl 
estructural, generaran una millora de la qualitat del sòl, revertint en un arbrat de millor qualitat. En 
resum, aconseguim un millor confort ambiental i una ciutat més amable.

• Utilitzarem sistemes led amb tecnologia punt a punt per a connectivitat i funcions «smart city», seran 
elements d’emissió i recepció de dades i energia elèctrica.

• L’element pergolat funcionarà com una estructura de suport de cèl·lules fotovoltaiques que generaran 
energia elèctrica, amb enllumenat propi, elements de recàrrega de dispositius mòbils, wifi...

• L’energia produïda estimada seria suficient per alimentar l’enllumenat urbà de l’àmbit.

Plaça Taula de Canvis

Plaça de la Comunió de Sant Joan
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COBERTA ENJARDINADA AMB PAVIMENT PERMEABLE
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AVINGUDA DE L’OEST | PLAÇA DE BRUGES

• Donar-li caràcter d’espai públic per a recuperar-la com a 
eix cívic i comercial.

• Adequar la seva traça a l’escala residencial del barri.
• Alineacions discontínues d’arbrat en plans diferents 

trencant la potència d’una alineació contínua. 
• Transició fins la Plaça Bruges amb paviments peatonals 

que pacifiquen el trànsit, facilitant la colonització del 
nou espai de la plaça per l’arbrat. 

• Sistema pergolat que servirà per a projectar ombra 
i arreplegar els diferents elements que ixen de 
l’aparcament subterrani i el metro. 

• Les alineacions de la pèrgola condueixen les visuals cap 
a Sant Joan del Mercat obrint-se a la Plaça de la ciutat 
de Bruges.

• Pèrgola com element de transició entre els edificis 
històrics i els de més alçada de l’Avinguda de l’Oest, 
recuperant l’escala humana. 

• La Plaça de Bruges és el final de l’avinguda urbana i 
l’inici del teixit històric.

• L’avinguda acaba en un espai col·lectiuu que enllaça 
amb la plaça del cementeri de Sant Joan del Mercat.

Plaça de la Comunió 
de Sant Joan

Eixida d’emergencies integrada en un entarimat  
semi-cobert per la pèrgola per activitats del veïnat 

Visual cap a Sant Joan del Mercat, 
recuperant l’escala original del carrer

Eixos d
e l’ e

stru
ctu

ra del m
erca

t i d
e les p

almeres d
e la plaça

Connexió visual amb la cúpula de 
l’església de les Escoles Pies

Traça de 
l’antiga plaça

Alineacions d’arbrat que es desdibuixen 
en entrar a la plaça

Plaça  Ciutat de Bruges, l’alçada de les 
palmeres permet la percepció del patrimoni Plaça de Na Rovella Plaça  Cementeri de Sant Joan

Àmbit accessos 
mercat i Sant Joan

Nova alineació recuperant 
l’escala del carrer medieval

Conexió peatonal 
amb plaça Joan de 

Vila-rasa

LLEGENDA CONSTRUCTIVA 

P1_Llamborda recuperada sobre solera de formigó
P2_Llamborda drenat sobre graveta d’assentament
P3_Xapa enrasada en formació d’escocells
P4_Paviment granític sobre solera de formigó

S1_Rasa drenant de graves amb tub drenant protegida 
per làmina geotèxtil

S2_Sòl estructural interconnectant escocells (graves 
d’arestes + partícules de terra vegetal + aire + 
aigua)

S3_Terra vegetal
S4_Sub base tot-ú
S5_Formació de pendents
S6_Impermeabilització
S7_Làmina drenant protegida per làmina geotèxtil
S8_Sub base de graves angulars o material geo-

cel·lular
S9_Fixació sistema radicular

E1_Canalització aigua potable
E2_Col·lector sanejament/ pluvials
E3_Canalització telecomunicacions
E4_Connexions Suds amb la xarxa existent de 

sanejament en pous
E5_Canalització enllumenat públic
E6_Canalització xarxa elèctrica

V1_Mèlia azedarach existent
V2_Mèlia azedarach de nova plantació
V3_Phoenix dactylifera de nova plantació

M1_Pèrgola cèl·lules fotovoltaiques
M2_Jardinera bancada

E6 E1 E3 P1 P2 S8 S7 S6 E2 S1 P1 M2 S9

V2V1Cèl·lules fotovoltaiques
Enllumenat
Recàrrega dispositius mòbils
Wifi
Tecnologia punt a punt

E5 E4 E5

M1

Transició entre escala medieval i 
edificis Avda. de l’Oest

Evolució històrica Avda. de l’Oest

escala 1.500

Mantenim la rampa d’accés directe al 
Mercat, optimitzant pendent i radi de gir
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PATRIMONI I MEMÒRIA

BIC

1. Església de les Escoles Pies
2. Recinte Hospital vell i ermita Santa Llúcia
3. Col·legi Art Major de la Seda i el seu hort
4. Mercat Central
5. Sant Joan del Mercat
6. Llotja de la Seda
7. Església de Sant Nicolau de Bari i Sant Pere 

Màrtir
8. Temple i torre de Santa Catalina
9. Casa Vestuari
10. Catedral de Santa Maria
11. Basílica de Nostre Senyora dels Desamparats
12. Església Parroquial de Sant Martí
13. Recinte Muralla islàmica
14. Recinte Muralla romana

BRL

1. Convent de les germanes Terciàries Caputxines de 
la Sagrada Família

2. Àrea Sacra Romana a la Plaça de Sant Nicolau
3. Església Parroquial de Cor de Jesús Companyia
4. Plaça Redona

MEMÒRIA HISTÒRICA (*)

1. Lluís Vives-Ciutat de Bruges
2. Covetes de Sant Joan del Mercat
3. Antiga forca
4. Falla del Mercat

* Aquests punts son orientatius, en podríen aparèixer 
més com a resultat del procés participatiu.
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USOS

• L’ús d’este espai públic és molt variat i canviant al llarg 
del dia i la setmana, acollint diferents itineraris i zones 
d’estança. Amb la seva remodelació aquests usos ara 
molt concentrats a la zona Est, es poden redistribuir i 
contribuir a que la pressió es repartisca en tot l’àmbit

• És important la quotidianitat d’usos i la diversitat 
funcional de les persones, proposem un disseny 
inclusiu que oferisca un ampli rang d’experiències 
urbanes. Tenim en compte també, usos puntuals com 
la Falla i altres activitats populars.

• La plaça de Bruges, té caràcter de frontissa i és un 
espai de pas de molta gent, es vol destinar a ser un 
aparador de la vida cultural dels diferents barris que 
envolten el mercat. 

• Té un gran potencial per ser programat, on puguen 
passar coses a l’aire lliure, és un espai amb visibilitat 
des de molts punts dels seus voltants. Es significaria 
amb bancades, panells informatius/expositius, 
integrats a l’espai pergolat mantenint en tot moment 
criteris de control visual i percepció de seguretat.

• S’ha detectat una mancança d’espais per a xiquets 
a la zona, pensem que el més adequat seria una 
remodelació del Jardí de Joan de Vila-rasa convertint-
lo en una zona verda oberta, transitable amb espais 
de joc infantil. Tot i així, a la Plaça taula de canvis 
proposem una sèrie d’elements de joc per a infants.

• Respecte al patrimoni immaterial de l’àmbit, 
proposem situar una sèrie d’elements que facen 
memòria en localitzacions concretes.

MOBILITAT

• L’àmbit de la proposta ha de ser un espai de 
preferència pel vianant.

• Càrrega i descàrrega per mercat i resta d’establiments 
des del nou aparcament. Reserva d’una zona en 
superfície per a vehicles de gàlib inadequat i horaris 
restringits compatibles amb altres usos.

• Trasllat de parada de taxi i aparcaments per a persones 
amb mobilitat reduïda al perímetre de l’actuació, 
reservant places a l’aparcament soterrat.

• A l’àmbit de projecte s’evitarà la circulació ciclista. 
Trasllat de punts bici i aparcaments al perímetre i 
prop de l’eixida del metro de la Plaça de Bruges que 
funcionarà d’intercanviador modal.

• Tractament del paviment i senyalització en zones de 
trànsit

• En fase de projecte es completaran els aforaments 
de trànsit rodat bici i vianants. Tota la informació 
s’introduirà en el simulador (Aimsun) per a validar el 
seu funcionament.

USOS

existents:

terrasses
mercat temporal
zones de estança
falla del Mercat
zones de joc

proposats:

aparador urbà
espai programable
confluencia de barris
espai d’interpretació del lloc
zones de joc

MOBILITAT

viari 
viari restringit
aparcabicis
valenbisi
aparcament motos i mobilitat reduida
càrrega i descàrrega
aparcament públic
parades de taxi
parades de bus

Disseny d’espai 
públic per 
xiquets i xiquetes 
complementari dels 
recursos existents 
al barri.

Reglament de 
convivència i 
logística per l’entorn 
del Mercat Central 
i l’Avinguda de 
l’Oest.

Observatori ciutadà 
pel comerç de 
proximitat.

Programació 
cultural per a espai 
escènic a l’aire 
lliure.

Proposta 
museogràfica per a 
les Covetes de Sant 
Joan.

Funcionament
Ús i apropiació ciutadana

Fase constructiva
Execució d’obres d’espai públic

Fase de projecte executiu
Redacció i licitació d’obres

Fase d’avantprojecte
Exposició de propostes

Fase de concurs
Selecció de propostes 

Planificació

Gestió

Disseny

Els agents i la cooperació

Estudi de documentació existent, 
i detecció dels buits d’informació 
aportables per la ciutadania.

Tenint en compte les estratègies participatives que ja s’han dut a terme a la fase del concurs, es 
plantegen una sèrie d’accions addicionals per completar la informació socioterritorial rellevant 
per la presa de decisions al projecte de l’entorn del Mercat.

Observació directa de les activitats dels 
usuaris a l’àmbit de treball, a diferents 
hores del dia i la setmana.

Construcció del mapa d’agents 
(econòmics i socials) que participaran 
a les dinàmiques de disseny gestió i 
planificació.

Tallers participatius en taules 
temàtiques:
 - Disseny espai públic
- Perspectiva de gènere
 - Dinàmiques comercials
- Patrimoni immaterial

Interlocucions amb els distints 
agents socials i planificació de les 
accions participatives.

Constitució i activació d’una Comissió 
de Seguiment sorgida dels agents 
socials implicats durant les accions 
participatives. 

Difusió i comunicació de la marxa de les 
accions de disseny, gestió i planificació 
que es vagen implementant.

Accions d’implicació activa dirigida 
a ciutadania, associada i no 
associada als programes, activitats 
i nous usos treballats al procés.

Eines de millora de l’espai públic

La proposta de regeneració urbana de l’entorn del Mercat Central 
neix d’una estratègia de disseny que siga el motor de la revitalització 
social de la zona. Complementar açò amb estratègies de gestió i 
planificació d’usos i activitats a l’espai públic, suposaria una potent 
transformació holística.

Planificació
 [estratègia global de canvi  i eines 
disponibles]

Gestió
 [temps i cost d’aplicació  dels 
programes planificats]

Disseny 
[facilitador d’estratègies,  inclusiu i 
universalista]

Procés de treball 
cooperatiu

Visibilització 
 de resultats

C o n t i n u ï t a t 
d’accions

Els agents i la cooperació

La capacitat d’acció de cadascun dels agents vinculats a la ciutat 
és un actiu molt valuós per afrontar el procés de transformació 
de l’entorn del Mercat Central. La cooperació entre administració, 
professionals i ciutadania reforçarà l’acord i l’apropiació ciutadana 
dels espais projectats.

Administració
 [les fases del procés]

Equip redactor 
[eines de millora de 
l’espai públic]

Ciutadania 
[accions socials i 
participatives]

Els agents involucrats

Documents
participatius

Agents 
a involucrar

Accions participatives
adicionals proposades

Exemples de resultats
de les accions participatives

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Les accions participatives i eines d’aprofundiment en el 
coneixement socioterritorial que proposem incorporar 
a les següents fases de la transformació de l’entorn 
del Mercat, deriven de les tasques iniciades a la fase 
d’avantprojecte. Després de l’anàlisi de tots els documents 
participatius generats fins el moment, s’han extret les 
línies més importants del discurs ciutadà al respecte dels 
treballs plantejats fins el moment. També s’ha el·laborat 
una classificació dels agents econòmics i socials més 
rellevants del territori, que seran la base de les accions 
participatives addicionals que proposem, aportant un 
equip especialitzat propi per dissenyar i dinamitzar les 
sessions, i per analitzar la informació sorgida i incorporar-
la, si s’escau, al projecte executiu.

Tenint en compte doncs, el discurs ciutadà i els usos 
i activitats actuals a l’entorn del Mercat, es proposen 
realitzar, durant la fase de redacció del projecte executiu, 
5 trobades amb agents del territori, mantenint converses 
específiques segons el seu sector: social; comerç i 
restauració; veïnal; cultural; i de mobilitat. Una vegada es 
publiciten i comuniquen els resultats d’aquestes trobades, 
es convocaran les jornades de tallers participatius oberts 
organitzats en 4 taules temàtiques: disseny i espai 
públic; perspectiva de gènere; dinàmiques comercials; 
i patrimoni immaterial. Aquestes jornades són obertes 
a tota la ciutadania, independentment de si es tracta de 
ciutadans i ciutadanes integrants d’associacions o no.

De nou, una vegada es publiciten i comuniquen 
els resultats d’aquestes jornades, es proposa la 
constitució d’una Comissió de Seguiment (integrada 
per una selecció de participants de les trobades i de les 
jornades), per tal que puguen impulsar i monitoritzar 
el desenvolupament de les propostes sorgides de les 
accions participatives realitzades. S’apunten exemples 
de propostes hipotètiques, que complementarien les 
reflexions de disseny assumides pel projecte executiu, 
però també altres que podrien encetar línies de treball 
continu vinculades a la gestió o la planificació de l’espai 
públic que enfortirien l’ús i l’apropiació ciutadana del 
nou entorn del Mercat.

Ciutat Vella Batega   

Col·lectiu Mares i Pares de Ciutat 
Vella

Associació de Veïns i Comerciants 
Amics del Carme 

Federació d’Hostalers de València

Associació de Veïns i Comerciants de 
Ciutat Vella   

Ass. de Comerciants del Centre 
Històric de València 

Mercat Central de València 

Coordinadora de Ass. de Veïns de 
Ciutat Vella

Amics del Carme

Xarxa entre barris

Comunitats de veïns (Murillo 10)

Associació de veïns La Boatella

Associació de veïns El Palleter 

Falla Mercat Central

Turisme (Fundació València)

Ca revolta

Octubre CCC

Centre del Carme

ADISLEV 

Federació de Transportistes

EMT

Federació de Taxi

Agró

Associació Gremial del Taxi

Taula de Mobilitat

Ciutadania

Policia Districte Ciutat Vella
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“Perill què el transport de 
mercaderies i persones 
interferisca en la vida 

comunitària 
funcionalment  i 
ambientalment.”

“El monocultiu econòmic 
de restauració/hosteleria 

posa en perill el comerç 
de proximitat.”

“Un seguiment i 
vinculació ciutadana 
major durant tot el 

procés de projecte i obra 
facilitaria solucions 

consensuades.”

“La plaça de Bruges ha 
de ser un espai per 

vianants, que es llig com 
la porta d’entrada a 

Ciutat Vella.”

“S’ha de garantir la 
qualitat dels diferents 
espais públics i fer-ho 

compatible amb la 
logística i distribució 

comercial.”

“Cal posar en valor la 
identitat  de la zona: 

patrimoni arquitectònic, 
caràcter “mercader” , 
memòria històrica.”

“Importància de garantir 
accessibilitat i facilitat de 

manteniment a tot 
l’àmbit.”

“Foment de l’Avinguda 
de l’Oest com a eix cívic i 

comercial.”

“Preveure necessitats 
d’espais o jocs per 
xiquets i xiquetes.”

“Garantir la incorporació 
de la perspectiva de 

gènere a tot el procés.”

Altres Agents
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Comissió de 
seguiment

Tallers participatius en 
taules temàtiques

Converses amb agents

Exposició pública
[suggerències ciutadanes]

Presentació inicial
[ponències]

3 d’octubre de 2017

Accions participatives 
inicials Discurs ciutadà

Presentació propostes
[informe de la sessió]
11 de gener de 2018

Mercat Central de València
[al·legacions]

Coordinadora d’Entitats de Ciutat 
Vella

[al·legacions]

Ciutadania
[al·legacions]
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1 Objectius generals

Presentem una proposta transversal des de diferents disciplines i aproximacions amb un objectiu únic:  fer ciutat.

Tenim l’oportunitat de crear un espai de convivència al voltant d’un equipament de tots: El mercat Central. Un node 
comercial de primera línia al llarg de la història de la ciutat de València. Inicialment una plaça pública oberta, ara un espai 
cobert que segueix constituint un àmbit de trobada a la ciutat (veure imatges 1-3).

Proposem una sèrie d’espais oberts articulats entre ells, minimitzant elements divisoris i sectoritzacions ja que entenem 
l’espai públic com un espai flexible, que s’ha d’adaptar a les diferents condicions i necessitats que inevitablement  variaran 
al llarg del temps.

València és una ciutat fluvial que naix entre dos braços d’un mateix riu, el Túria. Podem llegir encara la traça del braç que 
es va assecar en la topografia d’este lloc, per l’àmbit també passen dos braços de la séquia mare Rovella (veure imatge 4).

L’aigua com a configuradora del medi físic urbà és la idea generatriu de la proposta. 

A partir de l’anàlisi topogràfica marquem els camins de l’aigua que ens ajuden a dissenyar sistema de drenatge i composar 
els paviments que acompanyaran els recorreguts de les persones.

2 Espai públic i paisatge urbà

En l’àmbit d’estudi conflueixen edificacions de diferents èpoques i estils, reflectint diverses maneres d’entendre la ciutat. 
Volem interrelacionar els àmbits sense perdre una lectura unitària del lloc, creant un espai públic pensat pel vianant.

El paviment i l’eliminació d’elements pertorbadors, facilitaran la lectura del paisatge urbà donant un entorn adequat a 
cada un dels elements patrimonials.

Tractem els paviments com catifes dels diferents monuments; A La llotja, proposem un paviment de pedra natural similar 
al dels escalons, un dels paviments més antics de València (veure imatge 6). Per l’entorn de Sant Joan del mercat, un 
paviment de color similar al de la façana (veure imatge 7) i finalment, l’entorn del mercat es pavimentarà amb adoquí 
recuperat de sota la calçada existent, com element de connexió amb la memòria del lloc (veure imatge 8). 

A banda dels paviments, també utilitzem l’arbrat com a element de composició del lloc, reforçant els diferents caràcters 
de l’espai públic:

• Les alineacions de Mèlies recolzant la continuïtat de les façanes a Maria Cristina i la Plaça del Mercat fins a 
Borseria. També a l’Avinguda de l’Oest, creant al final, un espai de transició fins a  la Plaça Ciutat de Bruges.

• Les agrupacions de palmeres datileres, tan pròpies del nostre paisatge urbà especialment en entorns 
patrimionials, aniran en espais representatius com La Llotja, Sant Joan del Mercat i Borseria.

• Proposem arbrat singular per a caracteritzar espais més continguts com la Plaça de la Comunió de Sant Joan o 
la Plaça Taula de canvis.

Entorn del mercat

Actualment les diferents façanes del mercat aboquen a espais públics totalment inconnexos, és important relacionar la 
Plaça del mercat amb la nova Plaça de la Ciutat de Bruges, les traces i la continuïtat del paviment ens ajuden a recuperar 
un entorn únic que estableix un diàleg amb el seu voltant (veure imatge 5).

Avinguda de l’Oest

Un dels elements clau a resoldre en el projecte, és el final de l’Avinguda de l’Oest, ara inconclusa (veure imatges 9-11).

• Donant-li caràcter d’espai públic per a recuperar-la com a eix cívic i comercial.

• Adequant la seva traça a l’escala residencial del barri.

• Proposem alineacions discontínues d’arbrat en plans diferents trencant la potència d’una alineació contínua. 

• La transició fins la Plaça de la ciutat de Bruges es farà amb paviments peatonals que pacifiquen el trànsit, facilitant 
la colonització del nou espai de la plaça per l’arbrat. 

• Proposem un sistema pergolat que servirà per a projectar ombra i arreplegar els diferents elements que ixen 
de l’aparcament subterrani i el metro. Les alineacions de la pèrgola condueixen les visuals cap a Sant Joan del 
Mercat obrint-se a la Plaça de la ciutat de Bruges.

• Així mateix, farà de transició entre els edificis històrics i els de més alçada de l’Avinguda de l’Oest, recuperant 
9. Plànol cadastre 1929 10. Plan de reforma interior,  Goerlich 1929 11. Plànol cadastral actual 

8. Adoquí recuperat7. Color pedra natural de Sant Joan6. Pedra natural fosca de la Llotja

1. Mercat envelats de principis del segle XX 2. Mercat central actual 3. Mercat actual amb recuperació de l’espai públic

4. Topografia i aigua a la ciutat 5. Proposta connexions entre els diferents àmbits del mercat
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l’escala humana de la plaça (veure imatge 12).  

• La formalització de la pèrgola s’inspira en el sistema de cobertes del Mercat Central (veure imatges 13 i14).

Plaça Bruges

• És el final de l’avinguda urbana i l’inici del teixit històric.

• L’avinguda acaba en un espai col·lectiu; la Plaça de la Ciutat de Bruges, que enllaçarà amb la del cementeri de 
Sant Joan del Mercat.

Sant Joan del Mercat 

• Recuperarem l’escala de l’antiga plaça del cementeri confinant-la amb un element lleugerament elevat que pot 
funcionar com escenari, zona de jocs o de trobada (veure imatges 15 i 16).

• Una intervenció topogràfica subtil, convertirà la Plaça de la Comunió de Sant Joan en un espai d’estança.

• Amb l’arbrat i les traces del paviment, recuperem la percepció de l’antiga amplada de l’antic carrer de Na Rovella 
(veure imatge 17).

• Proposem una adequació de «les covetes» per a convertir-les en un espai de trobada i d’interpretació del lloc.
(veure annex 2: Covetes de Sant Joan del Mercat)

3 Mobilitat, connexió i articulacions

• L’àmbit de la proposta ha de ser un espai de preferència pel vianant.

• Ciutat vella funciona amb un sistema de superilla amb recorreguts d’entrada i eixida sense creuar el barri, 
assegurant l’accés a tot el veïnat.

• Només una línia de bus travessa la Plaça de Bruges i una altra dóna la volta per a tornar a eixir per l’Avinguda de 
l’Oest.

• A l’avinguda de l’Oest proposem un carril bici segregat connectant l’anell ciclista amb l’àmbit del mercat. Els 
aparcaments tant públics com privats es distribuiran en el perímetre de l’actuació i prop de l’eixida del metro que 
amb la parada de bus davall la pèrgola crearà un intercanviador modal.

• A l’àmbit de projecte s’evitarà la circulació ciclista. La càrrega i descàrrega pel mercat i la resta d’establiments 
es farà des del nou aparcament. Es reservarà una zona en superfície per a vehicles de gàlib inadequat i horaris 
restringits compatibles amb altres usos. Es manté la rampa existent d’accés directe al mercat millorant la seva 
relació amb la Plaça de la ciutat de Bruges, optimitzant les pendents i radis de gir.

• Les parades de taxi es situen en el perímetre de l’actuació des d’on podran apropar-se a replegar els clients.

• Tractament del paviment i senyalització adequada en zones de trànsit

• En fase de projecte es comprovaran els aforaments dels diferents trànsits. Tota la informació s’introduirà en un 
simulador per a validar el seu funcionament.

4 Sostenibilitat i criteris ambientals

• Entenem l’espai públic com a part de l’ecosistema urbà; amb els seus cicles i dinàmiques que hem de conéixer 
per a incorporar-los al projecte (veure imatge 19).

• Ens trobem a un àmbit amb gran pressió d’ús, necessitat de superfícies pavimentades accessibles. 

• Treballarem a tres nivells; arbrat, paviments drenants i sòls estructurals, per aconseguir un entorn ambientalment 
confortable i sostenible amb arbrat de qualitat i evapotranspiració del sòl. 

• Ens plantegem utilitzar Sistemes de Drenatge Sostenible Urbà, però la presència d’elements arqueològics i els 
possibles problemes d’humitat ens fan desestimar el seu ús en el cicle complet de l’aigua (recollida i desaigüe) i 
ens decantem per un SISTEMA MIXTE. (veure imatge 18) S’utilitzarà només per a recollir les aigües que finalment 
es conduiran a la xarxa convencional de pluvials existent. (veure annex 1, drenatge sostenible)

• D’esta forma, aconseguim una superfície lliure d’obstacles sense reixes ni embornals, contribuïm a reduir l’efecte 
de l’illa de calor i millorem la qualitat del sòl per a un arbrat de més qualitat. L’aigua que arriba al clavegueram 
estarà més neta i retardarem l’abocament a la xarxa general en els pics de les tormentes.

Utilizarem bàsicament dos sistemes de drenatge:

Damunt l’aparcament, es proposa crear un aqüífer artificial amb flux sub-superficial a escala urbana (veure imatge 21):

12. Recuperació de l’escala medieval 13. Referència de pèrgola fotovoltaica 14. Vista interior de la coberta del Mercat Central

15. Recuperació dels àmbits al voltant de Sant Joan del Mercat 16. Planta proposta a l’entorn de Sant Joan

18. Sistema de drenatge sostenible Complet desestimat i Mixte proposat

19. Ecosistema urbà17. Recuperació de l’escala de l’antic carrer de Na Rovella i la percepció de la porta Sud de Sant Joan
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• Utilitzarem un paviment de llamborda permeable. (veure imatges 22 i 23)

• Es farà un reblert de la secció lliure fins la rasant del paviment amb material drenant, creant un substrat 
airejat i humit adequat per a la plantació d’arbrat damunt de la llosa impermeabilitzada.

• En realitat, proposem una gran coberta enjardinada, per afavorir la presència d’arbrat que ajude a recuperar 
l’escal humana de l’àmbit.

• Esta solució millora el sòl per treballar en superfície més que en profunditat. S’utilitzaran elements d’ancoratge 
per assegurar l’estabilitat del nou arbrat i jardineres elevades que permeten augmentar la profunditat de 
terra en els àmbits de plantació.

• Les espècies escollides son adequades per este propòsit com podem comprovar en experiències prèvies 
de membres  l’equip redactor. (Ronda del mig i World Trade Center a Barcelona. Tarrasó-Espinàs i la Plaça 
de Navarra a Gandia de Peñín arquitectos S.L.P) (veure imatges 24-27)

Resta de superfícies; (veure imatge 20) 

• Treballarem amb paviments convencionals formant superfícies impermeables amb rases drenants de 
paviment permeable que intercepten l’escorrentia conduint-la cap a les rases de major secció en els punts 
baixos. 

• Les línies drenants es concentraran en àmbits d’estança com element compositiu augmentant 
l’evapotranspiració del sòl.

• El sistema de drenatge sostenible, vinculat als escocells de grans dimensions interconnectats amb sòl 
estructural, generaran una millora de la qualitat del sòl, revertint en un arbrat de millor qualitat. En resum, 
aconseguim un millor confort ambiental i una ciutat més amable.

• Proposem l’enllumenat general de l’àmbit seguint les alineacions de l’arbrat i la millora de la iluminació de les 
façanes monumentals.

• Utilitzarem sistemes led amb tecnologia punt a punt per a connectivitat i funcions «smart city», seran elements 
d’emissió i recepció de dades i energia elèctrica.

• L’element pergolat funcionarà com una estructura de suport de cèl·lules fotovoltaiques que generaran energia 
elèctrica, amb enllumenat propi, elements de recàrrega de dispositius mòbils, wifi...

 L’energia produïda estimada seria suficient per alimentar l’enllumenat urbà de l’àmbit.

• S’inclouen varis conjunts de contenidors soterrats repartits en l’àmbit de la proposta.

• La materialització de la proposta s’adequa a la previsió de despesa descrita al Plec de Condicions tal com es pot 
comprovar en el desglosament del pressupost adjunt.

5 Usos i activitats. Infraestructures

• En l’àmbit de projecte, l’ús de l’espai públic és molt variat i canviant durant el dia, la setmana i l’època de l’any, 
acollint diferents itineraris i zones d’estança. Amb la seva remodelació aquests usos ara molt concentrats a la 
zona Est, es poden redistribuir i contribuir a que la pressió es repartisca en tot l’àmbit.

• És important la quotidianitat d’usos i la diversitat funcional de les persones, proposem un disseny inclusiu 
incorporant la perspectiva de gènere que oferisca un ampli rang d’experiències urbanes. S’inclourà mobiliari 
accessible, zones d’estança equipades i s’haurien de promoure acords amb els negocis de la zona per 
corresponsabilitzar-se amb temes com la percepció de seguretat o serveis als vianants. Tenim en compte també, 
usos puntuals com la Falla i altres activitats populars.

• La plaça de Bruges, té caràcter de frontissa i és un espai de pas de molta gent, es vol destinar a ser un aparador 
de la vida cultural dels diferents barris que envolten el mercat. 

• Té un gran potencial per ser programat, on puguen passar coses al aire lliure, és un espai amb visibilitat des de 
molts punts dels seus voltants. Es significaria amb bancades, panells informatius/expositius, integrats a l’espai 
pergolat mantenint en tot moment criteris de control visual i percepció de seguretat.

• S’ha detectat una mancança d’espais per a xiquets a la zona, pensem que el més adequat seria una remodelació 
del Jardí de Joan de Vila-rasa convertint-lo en una zona verda oberta, transitable amb espais de joc infantil. Tot i 
així, a la Plaça taula de canvis proposem una sèrie d’elements de joc per a infants.

• Respecte al patrimoni immaterial de l’àmbit, proposem situar una sèrie d’elements que facen memòria en 
localitzacions concretes com el record de Lluís Vives en relació a la ciutat de Bruges, l’antiga forca, les covetes de 
Sant Joan o la falla del mercat. També podem apareixer més elements com a resultat del procés de participació .

A. Material permeable en juntas
B.  Adoquin de hormigón permeable
C. Cama de aseinto con material permeable
D. Lámina de geotextil
E. Sub-base de gravas o material geocelular
F. Lámina geotextil impermeable
G.Explanada de terreno natural

20. Secció Plaça del Mercat. Recollida d’aigues mitjançant rases drenants. 21. Secció Plaça de la ciutat de Bruges. Coberta enjardinada damunt la llosa del aparcament.

22. Detall paviment drenant sense infiltració. 23. Estadi Wanda Metropolità a Madrid. Paviment permeable per a trànsit rodat.

24.  Secció Ronda del Mig a Barcelona ( estudi Tarrasó-Espinàs). 25.  Ronda del Mig a Barcelona ( estudi Tarrasó-Espinàs).

26. Moll World Trade Center a Barcelona (estudi Tarrasó-Espinàs). 27. Moll World Trade Center a Barcelona (estudi Tarrasó-Espinàs).
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6 Integració i participació social (veure imatge 28)

Les accions participatives i eines d’aprofundiment en el coneixement socioterritorial que proposem incorporar a les 
següents fases de la transformació de l’entorn del Mercat, deriven de les tasques iniciades a la fase d’avantprojecte. 
Després de l’anàlisi de tots els documents participatius generats fins el moment, s’han extret les línies més importants 
del discurs ciutadà al respecte dels treballs plantejats fins el moment. També s’ha el·laborat una classificació dels agents 
econòmics i socials més rellevants del territori, que seran la base de les accions participatives addicionals que proposem, 
aportant un equip especialitzat propi per dissenyar i dinamitzar les sessions, i per analitzar la informació sorgida i 
incorporar-la, si s’escau, al projecte executiu.

Tenint en compte doncs el discurs ciutadà i els usos i activitats actuals a l’entorn del Mercat, es proposen realitzar, durant 
la fase de redacció del projecte executiu, 5 trobades amb agents del territori, mantenint converses específiques segons el 
seu sector: social; comerç i restauració; veïnal; cultural; i de mobilitat. Una vegada es publiciten i comuniquen els resultats 
d’aquestes trobades, es convocaran les jornades de tallers participatius oberts organitzats en 4 taules temàtiques: disseny 
i espai públic; perspectiva de gènere; dinàmiques comercials; i patrimoni immaterial. Aquestes jornades són obertes a 
tota la ciutadania, independentment de si es tracta de ciutadans i ciutadanes integrants d’associacions o no.

De nou, una vegada es publiciten i comuniquen els resultats d’aquestes jornades, es proposa la constitució d’una 
Comissió de Seguiment (integrada per una selecció de participants de les trobades i de les jornades), per tal que puguen 
impulsar i monitoritzar el desenvolupament de les propostes sorgides de les accions participatives realitzades. S’apunten 
exemples de propostes hipotètiques, que complementarien les reflexions de disseny assumides pel projecte executiu, 
però també altres que podrien encetar línies de treball continu vinculades a la gestió o la planificació de l’espai públic 
que enfortirien l’ús i l’apropiació ciutadana del nou entorn del Mercat.

EQUIP REDACTOR

- Directora de l’equip:

Elisabet Quintana Seguí, arquitecta, llicenciada en paisatgisme i membre de l’UTE QUINTANA PEÑÍN

- Àrea d’urbanisme i espai públic:

Peñín arquitectes S.L.P. membre de la UTE QUINTANA PEÑÍN amb Blanca Peñín Llobell, arquitecta amb postgrau en urbanisme, Alberto 

Peñín Ibáñez doctor arquitecte, Pablo i Alberto Peñín Llobell, arquitectes

- Àrea de disseny urbà i paisatge:

Tarrasó i Espinàs, estudi d’arquitectura i disseny urbà amb Olga Tarrasó Climent, arquitecta paisatgista i Julià Espinàs Casas, dissenyador

- Àrea d’estratègies socials:

Arnau Boix Pla, arquitecte especialista en “Disseny inclusiu per a l’entorn construït” membre de l’equip Plá estel.

- Àrea de perspectiva de gènere:

Inés Novella Abril, arquitecta experta en igualtat d’oportunitats Càtedra UNESCO de polítiques de gènere a la ciència, tecnologia i 

innovació.

- Àrea de mobilitat, pressupost i instal·lacions:

Gonzalo Valls Benavides, enginyer de canals i ports, Pedro Millan y Victor Monfort per Planifica Ingenieros y Arquitectos, Coop.V

- Àrea d’Arqueologia i Història:

Joan Seguí Seguí, Doctor en arqueologia. Enrique Ruiz, arqueòleg

- Àrea d’Estratègia ambiental:

Daniel Martin Fuentes, arquitecte especialista en estratègies ambientals urbanes

- Àrea de Comunicació:

Vídeo Diego Opazo, locució Laia Rico i infografies Quatre caps

col·laboradors:

Marta Gómez, arquitecta de Peñín arquitectes S.L.P.

Cristina Picazo, arquitecta de Peñín arquitectes S.L.P

Álvaro Marí, arquitecte

Olatz Ezquerro B, arquitecta

Paula Carlies, estudiant d’arquitectura

Lea Chave, estudiant d’arquitectura

maqueta:

Carlos Llobell, Alejandro Tarrazona, Cristina Valero, Daniel Pardo, Inma Jiménez, estudiants d’arquitectura

28. Esquema de mobilitat, usos i patrimoni 

València a 28 de febrer de 2018

UTE QUINTANA PEÑÍN 

Elisabet Quintana Seguí                      Blanca Peñín Llobell
                                                                       por Peñín arquitectos S.L.P
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Annex 1 Sistemes de drenatge sostenible

Filosofia i objectius dels Suds

Els SuDS són sistemes urbans de drenatge sostenible (sustainable urban drainage systems); comprenen un conjunt divers de solucions per gestionar 

l’aigua de pluja que té en compte aspectes mediambientals, socials, hidrològics i hidràulics. La filosofia dels Suds és la d’imitar el cicle hidrològic previ a 

la urbanització. En conques urbanes gairebé tota la precipitació esdevé escorrentia superficial. L’objectiu dels Suds és tornar a uns nivells d’escorrentia 

i d’infiltració similars als que hi havia abans de la impermeabilització del terreny.

Imitar el cicle hidrològic no només afecta la quantitat d’escorrentia, també fa referència a la qualitat de l’aigua i el medi ambient. Per tot això, encara 

que els SuDS inclouen una bateria de diferents mesures, la majoria consisteixen en infraestructures superficials amb vegetació i materials granulars que 

afavoreixen la filtració de contaminants, la infiltració de l’aigua de pluja i la reducció de la quantitat i la velocitat de la escorrentia.

En definitiva, els SuDS sorgeixen com a alternativa al drenatge convencional en la gestió de les aigües pluvials. La seva finalitat és reduir o laminar 

l’escorrentia generada per l’aigua de pluja i millorar la seva qualitat; també, en la mesura del possible, es millora el paisatge urbà i el confort ambiental.

Problemàtica dels sistemes convencionals

Els sistemes tradicionals d’evacuació d’aigües pluvials en entorns urbans recullen l’aigua a través dels embornals,  posteriorment, condueixen l’aigua 

per mitjà de col·lectors i la dirigeixen, o bé a les estacions depuradores (xarxa unitària) o bé al medi natural receptor (xarxa separativa).

Aquests sistemes presenten una sèrie de problemes pel que fa a la quantitat i la qualitat de l’aigua de pluja. Respecte de la quantitat, les infraestructures 

es troben moltes vegades infradimensionades, ja que el procés d’urbanització ha portat al fet que en molts casos els col·lectors reben aigua d’una 

superfície urbana més gran a aquella per a la qual van ser dissenyats, el que comporta problemes locals d’inundació. Respecte de la qualitat, cal dir 

que l’aigua de pluja arrossega contaminants procedents del rentat de les superfícies urbanes i que són abocats al medi natural, ja sigai de forma directa 

quan la xarxa és separativa o per falta de capacitat en les depuradores quan la xarxa és unitària.

Situació dels SuDS a Espanya

A Espanya, hi ha hagut un augment de l’interès en el desenvolupament de SuDS en els últims anys, encara que les tecnologies no estan consolidades 

encara. Tampoc hi ha una legislació completa i homogènia respecte a aigües pluvials. Hi normatives i programes que contemplen que els nous 

desenvolupaments plantegen mesures que limiten l’aportació d’aigua de pluja als col·lectors, així com la millora de la permeabilitat del sòl i, en general, 

obres de gestió sostenible de les escorrenties urbanes.

A la ciutat de Madrid existeixen diversos documents sobre jardineria i urbanisme que consideren actuacions SuDS, però destaca l’Ordenança de 

Gestió i Ús Eficient de l’Aigua a la Ciutat de Madrid com a regulació municipal pionera en aquest país. Diversos projectes que inclouen SuDS han estat 

desenvolupats a Madrid (Pla de Millora de la Qualitat de l’Aigua del Riu Manzanares entre d’altres). A la ciutat de Barcelona també s’han dut a terme 

iniciatives en huit barris distribuïts per la perifèria de la ciutat.

A la Comunitat Valenciana, gràcies al projecte de recerca LIFE + Aquaval, ha tingut lloc la instrumentació i seguiment d’un parell d’estudis pilot a Xàtiva 

i Benaguasil. Altres projectes d’investigació recents han estat MED E2STORMED, CoSuDS i CerSuDS (en actiu), tots dos amb aplicacions a les ciutats de 

Castelló i Benicàssim respectivament. A la ciutat de València, el Servei de Jardineria de l’Ajuntament de València, promou SuDS en tots els nous parcs 

i jardins. Finalment, en la revisió del PATRICOVA (Pla d’Acció Territorial davant el Risc d’Inundacions a la CV) es fomenta l’ús de Suds com a part de la 

infraestructura verda i per a l’evacuació d’aigües pluvials en tots els municipis.

Concurs Ciutat de Bruges

El criteri de disseny, càlcul i dimensionament del drenatge sostenible de les aigües pluvials recollides en l’espai públic de l’àmbit d’actuació és el de 

gestionar el 80% del volum de precipitació anual, així com el de laminar el cabal d’entrada a la xarxa de clavegueram de la ciutat.

El sistema de drenatge proposat recull per gravetat l’escorrentia superficial generada sobre l’espai públic (la majoria de baixants de cobertes i teulades 

estan connectades directament a la xarxa de clavegueram municipal), la introdueix en una sèrie de rases drenants de graves i tub drenant que al 

seu torn connecten amb la xarxa de clavegueram existent. El sistema compta amb sobreeixidors de seguretat per evacuar l’excedent a la xarxa de 

col·lectors, així com amb connexions intermèdies a pous de registre de la xarxa convencional.

Així mateix, la reutilització de part de l’aigua de pluja per a cobrir necessitats hídriques de la vegetació, minimitza el cost energètic del bombeig i 

depuració d’aquest volum d’aigua.

El disseny de drenatge proposat pretén generar una bateria de microlaminacions en origen, distribuïdes per tot l’àmbit d’actuació, que atenue i retarde 

l’arribada del pic de l’hidrograma a la xarxa de col·lectors.

Pel que fa als paviments permeables i els sòls estructurals, són probablement dues de les tècniques de drenatge sostenible més completes, ja que 

permeten el control en origen, la depuració (biodegradació d’hidrocarburs retinguts als geotèxtils) i la laminació en un únic sistema.

Annex 2 Covetes Sant Joan del Mercat

Les Covetes de Sant Joan 

Les Covetes de Sant Joan son un conjunt de 14 habitacles que es feren servir com a comerços de productes artesans fins les darreries del segle XX. 

Aquestos espais comercials s’habilitaren a primeries del segle XVII de mans de l’Església per ajudar a obtindre beneficis per a la Parròquia dels Sant 

Joan del Mercat, a la que estan adossades. Sembla ser que amb el procés de desamortització del segle XIX moltes passaren a mans privades i només 

una roman hui en mans de l’església. 

Pel que fa a la seua situació patrimonial, les covetes estan determinades per la seua vinculació a l’església de Sant Joan del Mercat, un BIC al registre 

d’inventari de la Conselleria de Cultura. Però, a la fitxa d’aquest BIC no s’hi mencionen directament. En qualsevol cas, la reivindicació patrimonial de les 

covetes està darrere d’almenys una queixa al Síndic de Greuges per part d’una associació (Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural) 

amb data de 2016. Aquesta queixa va motivar una petició al Gabinet del Conseller al respecte de les Covetes al 2017; queixa a la que la Conselleria 

respon al·legant les dificultats d’intervenció donada la propietat privada del bé. L’expedient roman obert i seria un factor important (i ineludible) a l’hora 

de dur a terme qualsevol intervenció a les coves. 

Qüestions d’estatus legal patrimonial a banda, la possibilitat de fer de les Covetes un espai d’exposició es pot encarar des de dos paràmetres bàsics: 

el guionístic i el museogràfic. 

1) Guió. Quina és la història que volem contar? 

Recolçar la interpretació de l’entorn del mercat amb una perspectiva històrica. Enfocament històric en referència a l’entorn arquitèctonic i socio-

econòmic on es localitzen les covetes. Aquesta opció es podria articular amb una aproximació objectiva (textos tècnics o semi-tècnics en tercera 

persona) o subjectiva (textos en primera persona..que poden introduir testimonis directes de personatges vinculats a eixe entorn i/o especialistes). 

Enfoc memorialístic amb l’objectiu de visibilitzar històries de personatges anònims que han fet les seues vides en l’entorn del mercat o , pot ser, al barri 

vell de la ciutat de València. Ací s’introduiria un discurs de caire biogràfic combinat amb relats subjectius de persones del barri.  La idea és aportar una 

perspectiva no-oficial, ni especialitzada, sinó popular i subjectiva, plena de matisos i de vida quotidiana. 

Interpretar l’ús concret de les covetes de Sant Joan. Es pot desenvolupar parant dels oficis i les matèries i productes que hi estaven vinculats a cada una 

de les tendes que hi havia. El problema ací pot ser la reiteració, donat que l’especialitat de les tendes no sembla necessàriament molt variada (eines 

de cuina, espardenyes..). Per fer front a l’avorriment discursiu, es podrien explorar conceptes vinculats al treball artesà com ara “la mà”, “les habilitats”, 

“la formació” o “el temps de treball” . 

Vincular les covetes a institucions patrimonials de la ciutat de Valencià (o del territori). En aquest cas, serien cadascuna d’aquestes institucions 

(bàsicament museus) les encarregades de proposar un contingut, produïr-lo i renovar-lo. Els continguts deurien moure’s dins d’un marc pactat, per 

evitar discordàncies excesives. 

Plantejar les covetes com una successió de vitrines que discursen al voltant d’un eix totalment desvinculat a l’entorn on es trobem. La flexibilització 

actual del concepte “museu” permetria explorar-ne opcions bens atractives i originals.

Finalment només caldria mencionar l’opció de discursar al voltant del conjunt de les Covetes en tant que element patrimonial però sense plantejar cap 

museografía directament aplicada. En aquest cas només caldria dur a terme una tasca de restauració de les covetes i instal.lar-hi un o diversos elements 

de suport informatiu que, com s’ha dit, anirien separats a la manera de panell. 

2) La museografia. Característiques.

Donat que les covetes mantenen el seu propi valor patrimonial, qualsevol museografia que s’hi vullga superposar hauria de platejar-se de forma 

els més disruptiva possible respecte a l’estructura original de les coves. La impossibilitat d’intervindre en profunditat i el fet de que són contenidors 

localitzats de forma directa en un espai públic pot plantejar problemes de seguretat, major grau de dificultat al control de les condicions de estabilitat 

ambiental en el cas de que es vullguera mostrar peces, mantiment en general i dificultat de platejar suports informatius que no foren fixes; i per tant, 

d’actualitzar-los i/o substituir-los. 

29. Espardenyeria en les Covetes de Sant Joan 30. Urban story. City form Lab, Indonesia 31. Topography of terror. Berlin, Germany



CONFLUÈNCIA  4600

PRESSUPOST
Ud Descripción Med. Precio (€) Importe (€) Ud Descripción Med. Precio (€) Importe (€) Importe (€) %

Actuaciones Previas 12.530,79 € Instalaciones Urbanas: Redes de agua potable 7.758,48 € Actuaciones Previas 12.530,79 € 0,28%
u Desmonte árbol c/tocón 26 132,68 € 3.449,60 € u Lev y recibido marco/tapa 40x40cm 197 31,47 € 6.199,72 € Demoliciones de firmes y pavimentos urbanos 107.080,01 € 2,37%
u Desmontaje pto semaforico 8 66,05 € 528,43 € u Desmontaje marco y tapa arqueta agua potable 197 7,91 € 1.558,76 € Movimiento tierras: excavaciones 26.948,21 € 0,60%
u Desmontaje pto alumbrado público 25 66,05 € 1.651,34 € Instalaciones Urbanas: Redes de telecomunicaciones 2.738,08 € Movimiento tierras:  Extendidos y rellenos 12.471,67 € 0,28%
u Desmontaje banco 6 66,41 € 398,47 € u Lev y recibido marco/tapa 70x70cm 28 32,12 € 899,49 € Pavimentación: Firmes y pavimentos urbanos 804.572,46 € 17,82%
u Desmontaje papelera 4 19,12 € 76,47 € u Desmontaje marco y tapa arqueta telecomunicaciones 28 7,91 € 221,55 € Pavimentación: Pavimento recuperado 1.899.809,22 € 42,07%
u Desmontaje bolardo 59 23,91 € 1.410,47 € m3 Excv de znj mmec 38,40 6,73 € 258,47 € Señalización viaria 7.257,99 € 0,16%
m Desmontaje bionda 45 19,19 € 863,57 € m3 Rell znj arena 14,40 16,51 € 237,75 € Cubrición parcial rampa aparcamiento 4.386,83 € 0,10%
u Retirada maceteros 56 20,20 € 1.131,38 € m3 Rell znj tie propia compc 9,60 4,00 € 38,39 € Instalaciones Urbanas: Reposición servicios 4.951,56 € 0,11%
u Desmontaje de soporte señal/panel 50 7,56 € 378,22 € m Canalización telefónica tetratubo PE ø40 mm 120 9,02 € 1.082,43 € Instalaciones Urbanas: Redes de alumbrado público 85.604,33 € 1,90%
u Desmontaje marquesina+cartel 1 344,42 € 344,42 € Instalaciones Urbanas: Red de CEGAS 2.346,26 € Instalaciones Urbanas: Redes y sistemas de drenaje 148.420,25 € 3,29%
u Retirada contenedores 14 75,42 € 1.055,91 € u Lev y recibido marco/tapa 30x30cm 62 29,93 € 1.855,68 € Instalaciones Urbanas: Redes de agua potable 7.758,48 € 0,17%
m Desmontaje de valla metálica 175 7,10 € 1.242,53 € u Desmontaje marco y tapa arqueta gas 62 7,91 € 490,58 € Instalaciones Urbanas: Redes de telecomunicaciones 2.738,08 € 0,06%

Demoliciones de firmes y pavimentos urbanos 107.080,01 € Jardinería 34.231,46 € Instalaciones Urbanas: Red de CEGAS 2.346,26 € 0,05%
m Demol bordillo mmec c/recp 240 2,36 € 567,17 € u Plantación caducifolio per15-16cm 65 15,14 € 983,84 € Jardinería 34.231,46 € 0,76%
m Demol bordillo mmec 965 2,29 € 2.209,22 € u Jacaranda mimosifolia per15-16cm en contenedor 5 62,32 € 311,58 € Suelo Estructural: Interconexión arbolado 83.892,48 € 1,86%
m Demol bordillo y rigola mmec c/recp 360 3,42 € 1.230,55 € u Meliaazedarach per15-16cm 60 48,72 € 2.923,14 € Suelo Estructural: Aparcamiento subterráneo 133.798,41 € 2,96%

m2 Demol pav urb piedra nat mec 3270 2,31 € 7.555,17 € u Plantación palmácea 251-450cm alt 18 129,70 € 2.334,62 € Equipamiento Urbano: Pergola y Smart City 689.892,73 € 15,28%
m2 Demol pav urb bald hidr mec 1340 2,17 € 2.912,22 € m Phoenix dactyliferas >300cm contenedor 18 226,60 € 4.078,80 € Equipamiento Urbano: Contenedores RSU y Selectiva 86.770,25 € 1,92%
m2 Demol pav urb terrazo mec 148 2,31 € 341,95 € u Entutorado 3 postes 65 60,96 € 3.962,53 € Equipamiento Urbano: Mobiliario Urbano 49.763,13 € 1,10%
m3 Demol firme mezcla bituminosa mmec 1137,10 30,10 € 34.225,74 € m Bordillo horm DC 40x30cm 1010 19,18 € 19.375,84 € Equipamiento Urbano: Áreas de juegos infantiles 17.118,40 € 0,38%
m3 Demol firme hormigón mmec 538,65 30,10 € 16.212,91 € m2 Siembra semilla multiflor 83 3,15 € 261,12 € Gestión, Control y Seguridad y Salud 293.597,00 € 6,50%
m3 Demol firme adoquinado mmec 182,50 30,10 € 5.493,09 € Suelo Estructural: Interconexión arbolado 83.892,48 €
m2 Demol adoquinado amorterado mmec c/recp 7130 5,10 € 36.331,98 € m3 Excv trán cielo abt mmec 2191,50 2,72 € 5.965,04 €

Movimiento tierras: excavaciones 26.948,21 € m3 Relleno suelo estructural 1704,50 42,63 € 72.667,18 € 4.515.940,00 € 100,00%
m3 Excv pozo 32 6,41 € 204,96 € m2 Geotextil 3302 1,59 € 5.260,25 €
m3 Excv trán cielo abt mmec 9872 2,71 € 26.743,25 € Suelo Estructural: Aparcamiento subterráneo 133.798,41 € 13% Gastos Generales 587.072,20 €

Movimiento tierras:  Extendidos y rellenos 12.471,67 € m3 Excv trán cielo abt mmec 3720 2,72 € 10.125,47 € 6% Beneficio Industrial 270.956,40 €
m3 Relleno extendido zahorra band 360 18,88 € 6.796,44 € m2 Imprimación bituminosa Siplast sobre hormigón 3100 2,52 € 7.816,50 € Suma 5.373.968,60 €
m3 Relleno extendido arena band 238 23,85 € 5.675,23 € m3 Rell znj grava 620 15,13 € 9.379,79 €

Pavimentación: Firmes y pavimentos urbanos 804.572,46 € m2 Geotextil 3100 1,59 € 4.938,46 € 21% IVA 1.128.533,41 €
m2 Pav ado granito 20x10x8 mortero de cemento 3621 48,45 € 175.421,52 € m3 Relleno drenante c/gravas 930 21,25 € 19.760,36 €

m2 Pav ext piedra natural oscura abj adh/C2 1291 110,93 € 143.214,83 € m3 Relleno suelo estructural 1550 42,63 € 66.080,45 € 6.502.502,01 €
m2 Pav ext piedra natural caliza e/3 adh/M-10 2111 93,09 € 196.519,75 € m2 Lámina drenante nodular PEAD + G10 3100 4,62 € 14.324,79 €
m2 Pav ext piedra natural caliza e/3 permeable 1200 97,22 € 116.661,90 € u Arqueta ladrillo 100x100x120cm D-400 2 686,30 € 1.372,60 €
m3 HNE-20 blanda TM 20 1233,45 81,22 € 100.186,30 € Equipamiento Urbano: Pergola y Smart City 689.892,73 €
m2 Pav tarima maciza Elondo e/28 mm p/ext 480 131,20 € 62.975,90 € m3 Excv de znj mmec 17,92 6,73 € 120,62 €
m Bordillo gra recto 20x25 cm 260 36,89 € 9.592,27 € m3 Relleno zanja HL-150/B/20 2,56 69,20 € 177,15 €

Pavimentación: Pavimento recuperado 1.899.809,22 € m2 Mallazo ME 500 SD 40x40 ø 10-10 mm 51,20 25,35 € 1.298,00 €
m3 Subbase todo uno 3357 30,31 € 101.751,17 € m3 Suministro y vertido HA-30/B/20/IIa+Qa p/pilar 15,36 113,36 € 1.741,21 €
m3 HNE-20 blanda TM 20 2685,60 81,22 € 218.136,38 € kg Suministro y montaje acero S 235 JR soldado 6908 1,80 € 12.462,38 €
m2 Pav Ado granitico reutilizado e=10cm 11190 141,19 € 1.579.921,66 € m2 760 870,75 € 661.773,65 €

Señalización viaria 7.257,99 € 0,00 €
u Semáforo PC 3 focos Ø200 mm red 5 523,66 € 2.618,30 € u 3 791,75 € 2.375,24 €
m Marca vial con alci 10 cm 1800 0,52 € 933,12 € 0,00 €
m Marca vial discon alci 10 cm 75 0,52 € 38,88 € u Inversor monof a red 2000 W 1 904,68 € 904,68 €
u Señal 900 mm nivel retrorefl 1 horm 30 105,13 € 3.153,82 € u Reg crg 40A 12V 3 192,43 € 577,30 €

m2 Marca vial supf alci 40 5,71 € 228,53 € u Preparación en punta 48 FO 2 126,60 € 253,20 €
u Panel direccional 80x40 cm nivel 1 horm 3 95,12 € 285,35 € u Sangrado 16 FO 32 78,57 € 2.514,11 €

Cubrición parcial rampa aparcamiento 4.386,83 € u Empalme por fusion 32 9,78 € 312,96 €
m2 Forj hrz lossa aligerada 45 cm 45 90,52 € 4.073,42 € m 120 1,14 € 136,73 €
u Apoyo elSTM 200x200x10 mm armado 8 9,20 € 73,58 € 0,00 € 0,00 €

m3 Acondicionamiento muros 1,20 73,54 € 88,25 € u Suministro e intalacion caja 2 304,26 € 608,52 €
u Anclaje losa/forjado-pantalla Ø20 mm 16 7,47 € 119,45 € u Reflectometría desde repartidor final con timbrado cable 48 8,47 € 406,64 €

m2 Geotextil tejido PP-100 gr/m2 45 0,71 € 32,13 € u Medida de potencia extremo a extremo cable 48 3,39 € 162,55 €
Instalaciones Urbanas: Reposición servicios 4.951,56 € m Tubo LED 20W 245 11,93 € 2.923,35 €

u Lev y recibido marco/tapa 100x100cm 81 34,80 € 2.818,56 € u Router + caja inox 2 271,66 € 543,33 €
u Arqueta pre hormigón 40x40x40cm B-125 25 85,32 € 2.133,00 € u Marco+tapa H pref B-125 arq 120x120 cm 3 200,38 € 601,13 €

Instalaciones Urbanas: Redes de alumbrado público 85.604,33 € Equipamiento Urbano: Contenedores RSU y Selectiva 86.770,25 €
m3 Excv de znj urbana mman 11,37 30,80 € 350,09 € u 2 Contenedores enterrados RSU hidraulico 6 9.068,13 € 54.408,76 €
u 2 proyectores VSAP 250W 12 1.400,06 € 16.800,71 € u 3 Contendores enterrados Selectiva hidraulico 3 10.787,16 € 32.361,49 €
u Columna 5m + 1lum alum ambiental LEDs 131 W 11 1.744,31 € 19.187,44 € Equipamiento Urbano: Mobiliario Urbano 49.763,13 €
u Columna 5m + 2lum alum ambiental LEDs 131 W 19 1.965,98 € 37.353,58 € u Aparcabicis suelo formea U acero  inox 10 plaza/s 3 707,55 € 2.122,64 €
m Línea alum RV-K 4x6mm2 + flujo 2x2.5mm2 300 11,55 € 3.465,00 € u Bolardo retractil mecánico 5 6.111,22 € 30.556,12 €
m Zanja alum 40x65cm 2Ø110mm PE 300 19,05 € 5.714,10 € u Suministro e instalación de macetero piedra artificail 1.00m 8 309,40 € 2.475,20 €
u Cuadro el p/alum publ 20KW 1 2.733,40 € 2.733,40 € u Banco p/exteriores modelo NU Santa&Cole 30 395,69 € 11.870,65 €

Instalaciones Urbanas: Redes y sistemas de drenaje 148.420,25 € u Papelera acero inox semicircular Ø37x54 cm 15 182,57 € 2.738,52 €
u Demol tapa registro pozo 81 12,09 € 979,66 € Equipamiento Urbano: Áreas de juegos infantiles 17.118,40 €
u Adec rasante tapa pozo registro 81 46,48 € 3.764,96 € u Conjunto 7 ud "Bollards" Escofet 1 4.972,42 € 4.972,42 €
u Demol imbornal 30 12,09 € 362,84 € u Juego "JOC81A1" Mobipark 3 851,33 € 2.554,00 €
u Arqueta ladrillo 40x40x60cm  embaldosar B-125 30 137,04 € 4.111,10 € u Trampolin 1,4x3 m 1 977,99 € 977,99 €

m3 Excv de znj mmec 670 6,76 € 4.528,37 € m2 Pav cont caucho seguridad 4+1cm 85 85,10 € 7.233,19 €
m2 Geotextil impermeable 7460 1,60 € 11.940,48 € m3 HNE-20 blanda TM 20 17 81,22 € 1.380,82 €
m Tubería drenaje PE 110 mm 3400 5,54 € 18.848,92 € Gestión, Control y Seguridad y Salud 293.597,00 €
m Tubería drenaje PE 250 mm 1010 32,28 € 32.599,77 € u Gestión RCD 1 112.898,50 € 112.898,50 €

m3 Relleno drenante c/gravas 408 21,35 € 8.710,15 € u Control Calidad 1 67.800,00 € 67.800,00 €
m2 Baldosa H 20x40x8 Drenante 404 84,28 € 34.049,36 € u Seguridad y Salud 1 112.898,50 € 112.898,50 €
m2 ADO H 20x10x8 Permeable 680 37,22 € 25.307,29 €
u Conexión 250 mm p/pozo 12 79,26 € 951,07 €
m Canlz tubo san corrugado PEØ400 mm SN8 50 45,33 € 2.266,28 €

Tendido por conducto cable 16 FO (incluye obturación de 
conductos)

Resumen por capítulos presupuesto

Presupuesto Ejecución material

Presupuesto Ejecución Contrata

Cubierta  fotovoltaica (600x600 mm) 40 Wp/m2 transp.10%, 
termn. Neutral
Batería TOPZS (electrolito líquido, contenedor translucido) de 
ciclo estacionario con capacidad de 600 Ah

València a 28 de febrer de 2018

UTE QUINTANA PEÑÍN 

Elisabet Quintana Seguí                                   Blanca Peñín Llobell
                                                                       por Peñín arquitectos S.L.P


